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Útdráttur 

Þetta verkefni fjallar um algebru og helstu þætti hennar. Rakin er saga algebrunnar, hver 

tilgangur hennar er fyrir nemendur og hver markmið hennar eru samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla. Jöfnur eru kynntar og hver tilgangur þeirra er, farið er í þau atriði sem 

mikilvæg eru þegar þær á að kenna og ber þar helst að nefna hlutverk jafnaðarmerkisins, 

sviga og raðir reikniaðgerða og tungumál algebrunnar. Fjallað er um mynstur og 

mismunandi gerðir þeirra og hvernig má alhæfa út frá þeim. Föll eru skilgreind og ólík 

framsetningarform þeirra kynnt ásamt stuttri kynningu á línulegum föllum. Í verkefninu 

má finna fjölmörg dæmi og myndir til útskýringar á því efni sem fjallað er um hverju 

sinni. 

Úttektin leiddi í ljós að algebra felur í sér mun meira en bókstafareikning. Hún er 

tungumál sem byggist á alhæfingu með tölum og táknum og er stærðfræði mynstursins. 

Til að geta náð góðum tökum á algebrunni er eitt helsta grundvallaratriðið að kunna skil á 

jafnaðarmerkinu ásamt því að geta notað tungumál stærðfræðinnar. 
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Formáli 

Verkefni þetta er skrifað sem lokaverkefni til B.Ed. – prófs í grunnskólakennarafræði við 

Háskóla Íslands. Val á verkefninu byggist á áhuga höfunda á þeirri staðreynd að algebra 

reynist mörgum grunnskólanemendum erfið. Áhugavert er að kynna okkur námsþáttinn 

nánar og þá helstu þætti sem hann byggist á. 

Við viljum nota tækifærið og koma þökkum á framfæri til þeirra sem voru okkur innan 

handar við gerð verkefnisins. 

Kærar þakkir fær Guðrún Jónsdóttir fyrir aðstoð við lestur og úrvinnslu á sænskum 

heimildum og Skúli Rúnar Hilmarsson fyrir góð ráð. Sérstakar þakkir fær 

leiðsagnarkennarinn okkar Kristín Bjarnadóttir, dósent við menntavísindasvið Háskóla 

Íslands, sem var okkur ávallt innan handar við gerð verkefnisins.  
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Inngangur 

Oft hefur það flogið í gegnum huga okkar hvers vegna mörgum nemendum reynist erfitt 

að átta sig á algebrunni og táknmáli hennar. Því langaði okkur að kafa betur í ákveðna 

efnisþætti algebrunnar og grennslast fyrir um hvað það gæti verið sem er að hrella 

nemendur. Í verkefninu skoðum við þá þætti sem eru grunnurinn fyrir því að nemendur 

geti lært og skilið algebru, ásamt því hvað kennurum ber helst að varast er þeir leggja 

grunninn að algebrunáminu. Farið verður í mikilvægi þess að nemendur geti tjáð sig bæði 

munnlega og skriflega um stærðfræði og viðfangsefni hennar áður en bókstafir í jöfnum 

eru kynntir fyrir þeim. Fjallað verður um reikniaðgerðir og hvernig þær geta gert 

nemendum erfitt fyrir, sem og mikilvægi þess að skilja að jafnaðarmerkið sé tákn um 

samband en ekki skipun um að reikna. Einnig verða skoðuð mynstur og greint verður frá 

því hvernig vinna með mynstur birtist nemendum sem þeirra fyrsta upplifun af algebru. 

Verkefninu er skipt í fjóra meginkafla. Í þeim fyrsta er algebra kynnt til sögunnar og 

fjallað um þau atriði sem tengjast aðalnámskrá. Í öðrum kaflanum er fjallað um mynstur 

og tengsl þeirra við algebruna. Í þeim þriðja er farið í jöfnur og þau atriði sem mikilvæg 

eru þegar unnið er með þær og að lokum er fjallað stuttlega um föll og birtingarform 

þeirra. 
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1. Algebra 

Eflaust eru margir sem hafa velt því fyrir sér hvað algebra sé og ætla má að svörin séu af  

ýmsum toga. „Algebra er tungumál“, „algebra er alhæfing með reikningi“ og „algebra er 

stærðfræði mynstursins“ eru dæmi um svör. Allt eru þetta gildar og góðar skilgreiningar 

og má segja að algebra sé þetta allt og meira til, það er að segja, algebra lýsir hinu 

almenna, leysir þrautir auk þess sem hún sýnir og útskýrir mynstur (Long og DeTemple 

2006:467). 

Samkvæmt Vísindavefnum er algebra talin eiga uppruna sinn í hinu islamska 

menningarríki sem reis á Arabaskaga á 7. öld og þaðan hefur hún breiðst út um 

Miðausturlönd og Norður – Afríku. Islömsk algebra var í samfelldu máli án táknmáls og 

er því ólík þeirri algebru sem við þekkjum í dag (bókstafareikningur). Ekki voru notuð 

tákn fyrir óþekktar stærðir eða veldi af þeim, þó að menn hafi kunnað að leysa jöfnur því 

allir reikningar voru útskýrðir með orðum. 

Frakkinn François Viete beindi algebru inn á nýjar brautir. Hann sameinaði þekkingu sína 

á islamskri algebru og grískri rúmfræði í verkum sínum. Þó að margt hafi vantað upp á í 

rithætti Viete, þá var það hann sem tók upp bókstafi í talnafasta og útrýmdi þannig 

langorðum útskýringum sem áður voru þekktar.  

Í ritum Viete koma fram ýmsar áður óþekktar algebruumritanir, sem í dag eru okkur 

kunnugar. Sem dæmi má taka hina þekktu reglu 

 

(A – B) sinnum (A + B) er jafnt (A2 – B2), 

 

en hún hafði áður fyrr verið tjáð með orðum og flatarmyndum í ritum Forngrikkja. 

Nútíma algebra, eins og við þekkjum hana, felur í sér táknmál sem við notum til að tjá 

flóknar hugmyndir á einföldu formi. Rætt hefur verið um hvort réttast væri að nota 

umræður og talnadæmi jafnhliða táknmálinu, þegar algebra er kennd, til að auðvelda 

nemendum námið (Kristín Bjarnadóttir 2001). 

 

Það er þekkt vandamál að skólaalgebra reynist nemendum erfið, en það hefur bæði komið 

fram í rannsóknum og af reynslu kennara. Til þess að kennari geti unnið eftir 
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kennsluáætlun er nauðsynlegt að hann geti tileinkað sér góða vinnuhætti og séð þá 

möguleika sem kennslustofan býður upp á. Hefðbundið nám, þ.e. nám sem endurspeglast 

af reikningum og er yfirgnæfandi í eldri bekkjum grunnskóla, verður að nota með 

hópavinnu nemenda, tilraunatengdu efni, þrautum sem ekki er hægt að leysa með 

reikningi, bókfærslu og umræðum nemenda. Mikilvægt er að gleyma ekki samskiptaþætti 

stærðfræðinnar, því tungumál og samskipti eru jafnstór þáttur í stærðfræðinni og öðrum 

námsgreinum skólans (Bergsten, Häggström og Lindberg 1997:25). 

 

1.1 Tilgangur algebrunnar 

Hér að neðan er fjallað um nokkra punkta sem útlistaðir eru í Algebra för alla (Bergsten 

o.fl. 1997:25 - 29) og taldir mikilvægir til að nemendur upplifi að algebrunámið hafi 

tilgang. 

 

1. Nauðsynlegt er að þróun eigi sér stað í algebrukennslu í gegnum öll skólastigin 

Algebra er ekki námskeið eða fag, heldur er fremur hægt að líkja henni við stærðfræðilegt 

tungumál. Því ætti algebrulegur hugsunarháttur ekki að koma nemendum á óvart þegar 

byrjað er að nota bókstafi sem tákn. Algebrukennslu er hægt að skipuleggja sem eitt ferli 

frá upphafi grunnskóla og til loka framhaldsskóla. Byrjað er að kynna nemendum 

grunnhugmyndir algebrunnar, þar sem bókstafir koma ekki við sögu, til dæmis með 

mynstrum. Því næst er farið í að innleiða bókstafi og tákn ásamt því að nemendur noti þau 

til þess að leysa verkefni og þrautir. Við það myndast grunnur að nýrri hugmyndafræði. 

Þegar grunnur er lagður að algebrukennslu er hægt að styðjast við helstu reiknireglur 

stærðfræðinnar, mynstur og alhæfingar. Á næsta stigi kennslunnar er mikilvægt að 

nemendur upplifi að bókstafatáknin hafi einhverja merkingu og að reglur algebrunnar eigi 

rætur sínar að rekja til reiknireglna stærðfræðinnar og byggingu mynstra. Allir kennarar 

sem kenna stærðfræði eiga að hafa grunnþekkingu á mikilvægum þáttum algebrunnar og 

vita hvernig má nota þá í kennslunni. Það er að geta notað þá sem verkfæri við lausn 

þrauta og verkefna, lýst mynstrum ásamt því að geta alhæft og greint tengsl milli 

mismunandi stærða (Bergsten o.fl. 1997:25). 
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2. Nytsemisþátturinn (s.s. hversdagslegur reikningur) færir ekki bestu rökin fyrir 

því að læra algebru í grunnskóla. Spennan, áskorunin, ánægjan og fegurðin getur í 

mörgum tilfellum virkað betur sem driffjöður 

Það eru margar ástæður fyrir því að læra ákveðnar gerðir af stærðfræði, t.d. algebru. 

Algebran gerir ef til vill suma hluti léttari eða hjálpar til við að finna aðferð til að leysa 

áhugaverð verkefni, hún auðveldar skilninginn á öðrum sviðum, er nauðsynleg til að læra 

annarskonar stærðfræði eða þá að hún er einfaldlega skemmtileg og örvandi. Það sem 

mörgum þykir mest aðlaðandi við algebruna er ekki fyrst og fremst nytsemin heldur 

áskorunin, fegurðin, ánægjan og spennan. Skipulega uppbyggt mynstur getur glatt augað, 

samband talna getur komið á óvart og verið spennandi, verkefni eða þraut getur verið 

áskorun og skemmtun fyrir nemendur að leysa. Þessar „mildu“ hliðar stærðfræðinnar geta 

verið jafn hvetjandi fyrir nemendur og nytsemisþátturinn sem er alltaf til staðar beint og 

óbeint. Til að nemendur fái möguleika á að upplifa þessar hliðar stærðfræðinnar þurfa þær 

að vera sýnilegar í kennslu (Bergsten o.fl. 1997:25 - 26). 

 

3. Notkun fjölbreyttra birtingarforma, þar sem talað og ritað mál hefur mikilvægt 

hlutverk, styður skilninginn og getuna til að leysa verkefni og þrautir  

Þegar lýsa á einhverju fyrir sjálfum sér eða öðrum, þarf að velja aðferð til framsetningar, 

þ.e.a.s. birtingarform. Orðið stóll er til að mynda notað til að tákna stól (eða endurskapa) 

án þess að það þurfi að vera stóll til staðar. Þetta á einnig við í stærðfræðinni þegar lýsa 

þarf hugtökum eða tengslum á þann hátt að hægt sé að skynja þau og nýta. Dæmi um 

þetta gæti verið hvernig hægt er að lýsa því þegar tvær oddatölur eru lagðar saman fæst 

slétt tala. Það er til dæmis hægt að gera með orðum, myndum, tölum og með 

algebrutáknum. Tökum dæmi: 

 

Með orðum:  

Á eftir hverri oddatölu kemur slétt tala. Summan af tveimur oddatölum er þess vegna 

tveimur meira en tvær sléttar tölur, þ.e. ef oddatölurnar eru einum stærri en sléttu tölurnar. 

 

 

Mynd: 
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Tölur: 

3 + 5 = 8,   3 + 7 = 10,   5 + 7 = 12,   7 + 7 = 14,.... 

 

Tákn: 

(2n + 1) + (2m + 1) = 2n + 2m + 2 = 2 (n + m + 1) 

(n og m tákna heilar tölur) 

 

Þessi birtingar- eða framsetningarform eru stök dæmi um algilda reglu. Þau hafa 

mismunandi eiginleika og hægt er skynja þau á mismunandi hátt. Að kunna stærðfræði 

felur í sér að vera sveigjanlegur þegar kemur að því að velja framsetningu á 

stærðfræðilegum hugmyndum. Það þýðir að geta valið það sem á best við hverju sinni 

ásamt því að geta þýtt af einu birtingarforminu yfir á annað. Þegar læra á nýja aðferð við 

framsetningu stærðfræðilegrar hugmyndar hjálpar slík þýðing til við að gefa hinu nýja 

birtingarformi merkingu (Bergsten o.fl. 1997:26 - 27).  

 

4. Stærðfræði á að vera lausnamiðuð 

Ein sterkasta driffjöðurin í þróun stærðfræðinnar er þörfin til að leysa ólíkar þrautir. Það 

eru ekki aðeins raunhæf og hagnýt verkefni sem gera það að verkum að nemendum finnist 

þýðingarmikið að læra meira um stærðfræði. Með ferlinu sem felst í því að vinna með 

þrautir eins og til dæmis að sýna að skrifa má hverja oddatölu sem mismuninn milli 

tveggja ferningstalna, þróar maður sjálfstæða hugsun auk þess sem áskorunin sjálf er ein 

sterkasta hvatningin til lærdóms. Það mikilvægasta er ekki verkefnið sjálft heldur sjálft 

ferlið í átt að lausninni (Bergsten o.fl. 1997:28). 

Í dæminu hér að neðan sést að mismunur milli tveggja samliggjandi ferningstalna er 

oddatala, summa róta ferningstalnanna. Þar má einnig greina talnamynstur sem nánar 

verður fjallað um í kafla 2: 

 

 22 – 12 = 2 + 1 

 32 – 22 = 3 + 2 
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 42 – 32 = 4 + 3 

 

5. Tilraunatengd vinnubrögð gefa nemendum möguleika á að upplifa hvernig og 

hvar stærðfræðin getur komið að notum 

Algebran reynist mörgum nemendum erfið þar sem hún er óhlutbundin og hefur lítið með 

raunveruleikann að gera. Algebru er ekki fyrst og fremst beitt til að leysa hversdagsleg 

verkefni en það kemur hins vegar ekki í veg fyrir að hægt sé að nota tilraunatengt efni, s.s. 

prik, pappír, kubba og hluti af mismunandi stærð og þyngd. Með vel skipulögðum 

athöfnum getur algebran orðið bæði reynslutengd og hagnýt. Beita á tilraunum í 

stærðfræði alveg eins og í eðlis- og efnafræði, því nauðsynlegt er að gera stærðfræðina 

lifandi, ekki síst vegna neikvæðs viðhorfs sumra nemenda til hennar. Verkefni tengd 

mynstri í stærðfræði gerir stærðfræðinámið einnig litríkara (Bergsten o.fl. 1997: 28). 

 

6. Formgerð stærðfræðinnar er ekki náttúrulegt ferli heldur þarf meðvitaða þjálfun 

Börn uppgötva sjaldan sjálf rithátt algebrunnar. Algebra er menning sem þróast hefur 

gegnum söguna og til að tileinka sér hana verður að reyna að setja sig inn í menningu 

hennar. Það að hægt sé að skrifa oddatölu með algebrutáknum 2n + 1, þar sem n er 

náttúrleg tala eða að hægt sé að tengja hugtakið y = 2x + 1, þar sem y og x eru rauntölur, 

við beina línu er ekki hversdagskunnátta heldur fremur tegund af vísindalegri þekkingu. 

Veita má athygli að því sem líkt er með n í stæðu fyrir oddatölu og x sem breytu í jöfnu 

fyrir beina línu – ekki er oddatala það sama og bein lína, en tengsl eru milli ritháttanna. 

Þeir punktar á línunni sem liggja „fyrir ofan“ heilu tölurnar á x – ásnum hafa y – hnit sem 

eru heilar oddatölur (Bergsten o.fl. 1997:29).  

 

1.2 Algebra og aðalnámskrá 

Í aðalnámskrá grunnskólanna er lögð áhersla á að nemendur nái tökum á helstu þáttum 

algebrunnar, ásamt því að geta alhæft og komið auga á almenna reglu.  

Á yngri stigum grunnskóla fást nemendur einna helst við að leita að mynstrum og tjá sig 

um þau, fyrst í mæltu máli en síðar á formlegri hátt með táknum og draga saman í 

almenna reglu (Aðalnámskrá grunnskóla – stærðfræði 1999:69). Skipuleg leit að 
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mynstrum og venslum milli stærða er mikilvægur liður í að nemendur rækti með sér getu 

til að alhæfa og koma auga á almenna reglu út frá einstökum dæmum. Smám saman læra 

nemendur að hægt er að nota tákn fyrir óþekkta eða breytilega stærð, fyrst e.t.v. með eyðu 

til að fylla í en síðan hefðbundin tákn eins og bókstafi (Aðalnámskrá grunnskóla – 

stærðfræði 1999:31). Fyrir lok 7. bekkjar kynnast nemendur bókstöfum og öðrum táknum, 

sem notaðir eru í staðinn fyrir tölur, ásamt jöfnum og einföldum reiknireglum, t.d. fyrir 

flatarmál og rúmmál (Aðalnámskrá grunnskóla – stærðfræði 1999:69). 

Ekki er gert ráð fyrir að nemendur nái tökum á algebru sem tungumáli stærðfræðinnar fyrr 

en á mótum grunnskólans og framhaldsskólans. Þeir æfa að greina og draga fram 

almennar reglur í talnareikningi og læra að þekkja tölur af eiginleikum þeirra. Fyrir lok 

grunnskólans hefur nám í algebru smám saman verið undirbúið með dýpkun 

talnaskilnings, þjálfun í röksemdafærslu og þjálfun í að leita mynsturs og reglu. Við lok 

grunnskóla ætti drjúgur hópur nemenda að hafa náð valdi á undirstöðuatriðum formlegrar 

algebru, þ.e. hvernig leysa má jöfnur, alhæfa reglur um tölur og einfalda táknasamstæður. 

Mikilvægt er að nemendur nái góðum tökum á að leysa jöfnur og átti sig á röksamhenginu 

í því ferli (Aðalnámskrá grunnskóla – stærðfræði 1999:106). 
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2. Mynstur 

Daglega sjáum við mynstur af ýmsum toga. Rúmfræðileg mynstur sjáum við í gólfflísum, 

hellulögðum reitum, talnamynstur í dagatölum, auglýsingabæklingum og töflum. Vinna 

með mynstur dýpkar sýn nemenda á umheiminum, þróar þeirra rúm- og talnasýn ásamt 

því sem það er góður undirbúningur fyrir algebrunám (Ahlström o.fl.1996:143).   

Sá eiginleiki að geta greint mynstur og form í raunverulegum hlutum og reikningi og að 

geta alhæft leggur grunninn að því að geta hugsað á stærðfræðilegan hátt. Að geta unnið 

munnlega með eigin athuganir er mikilvægt til að vera seinna meir fær um að lýsa þeim á 

formi algebrunnar. Vinna með mynstur og alhæfingar getur orðið skemmtileg og 

spennandi viðbót við hefðbundinn reikning, auk þess sem það er góður grunnur að því að 

nota bókstafi sem breytur (Bergsten o.fl. 1997:79). 

Breyta er framsetningarform sem gerir okkur kleift að alhæfa og tjá hið almenna. Hana 

má tákna með bókstaf og getur hún staðið fyrir fjölbreytileg gildi. Breyta getur verið 

staðgengill tölu í jöfnu eða sambandi ef stæða er sett fram eins og kemur fram síðar í 

kaflanum.  

Það reynist mörgum nemendum erfitt að ná valdi á táknmáli stærðfræðinnar. Mjög 

mikilvægt er að byrja ekki of snemma að nota táknmál heldur láta nemendur segja frá eða 

skrá með orðum eða tölum. Gott er að vinna með mynstur, greina þau og halda áfram með 

þau. Þá sjá nemendur dæmi um að sama reglan getur birst í mismunandi myndum en verið 

lýst með sömu orðum og sama táknmáli (Guðbjörg Pálsdóttir, Guðrún Angantýsdóttir og 

Jónína Vala Kristinsdóttir 2002:39). 

Mynstur er að finna á öllum sviðum stærðfræðinnar. Að læra að leita að mynstrum og 

hvernig best sé að lýsa þeim, túlka og stækka þau er þáttur í stærðfræði og algebruhugsun 

(Van de Walle 2007:268).  

Samkvæmt lokamarkmiðum í aðalnámskrá grunnskóla þurfa nemendur að: 

• geta notað mynstur til að draga fram almenna reglu 

• átta sig á einfaldri notkun bókstafa í stærðfræði 

• gera sér grein fyrir undirstöðureglum algebru og kunna að fara með 

táknasamstæður 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1999:19). 



11 

2.1 Endurtekin mynstur 

Samkvæmt Van de Walle er hægt að kynna á einfaldan og skemmtilegan hátt fyrir 

nemendum hugmyndina um endurtekið mynstur og hvernig mynstur vex. Ein leið er að 

búa til munnlegt mynstur eða söngmynstur með nemendum, til dæmis „do, mí, mí, do, mí, 

mí.....“. Einnig getur verið gaman að gera hreyfimynstur, þar sem nemendur sitja og 

standa til skiptis eða raða sér eftir kyni, t.d. stelpa, strákur, stelpa, strákur o.s.frv. 

Af þessum hugmyndum fá yngstu nemendurnir góða hugmynd um það hvað mynstur er. 

Grunnatriði í endurteknum mynstrum er að hafa ekki of mörg stök í þeirri röð sem 

endurtekur sig í mynstrinu. Mikilvægt er, til að nemendur átti sig á mynstrum, að 

endurtaka alltaf öll atriði mynstursins og taka þau öll fram.  

Þýðingarmikið skref fram á við í stærðfræðinámi er þegar nemendur sjá að tvö mynstur 

með ólíkum táknum eru í rauninni sama mynstrið. Sem dæmi má taka  

 

  1. 

 

   

2.  

 

   

  3.  

 

   

  4.  

 

Lesa má mynstur 1 og 2 sem A-A-B-A-A-B- og mynstur 3 og 4 sem  

A-B-C-C-A-B-C-C- (Van de Walle 2007:268). 

Samkvæmt stefnumörkun samtaka bandarískra stærðfræðikennara (NCTM Standards) er 

það að átta sig á því að hverju mynstri megi lýsa á formi eins og AABAAB eða 

ABCCABCC o.s.frv. fyrstu kynni nemenda af algebru (Van de Walle 2007:269). 
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2.2 Talnamynstur 

Mynstur með tölum bjóða upp á aukið tækifæri fyrir nemendur til að dýpka skilning 

þeirra á stærðfræðimynstrum. Talnamynstur sem finnast í töflum eða talnarunur byggðar á 

sérstakri reglu bjóða nemendum á grunnskólaaldri upp á viðeigandi algebruþrautir. 

Áskorunin í þessum mynstrum eða talnarunum er ekki aðeins að finna og stækka eða auka 

við mynstur heldur líka að alhæfa (Van de Walle 2007:270). 

Eitt af hlutverkum bókstafatákna í stærðfræði er að gera okkur kleift að skrifa almenn 

sambönd og formúlur á stuttan og skilmerkilegan hátt. Með því að skoða mynstur sem 

vaxa geta nemendur smátt og smátt nálgast hugmyndina um óþekkta stærð og breytu. 

Annað hlutverk bókstafanotkunar er að við getum, með algebru, ályktað og sýnt fram á 

samband og reglur. Lítum á eftirfarandi talnamynstur. Er þetta áframhaldandi mynstur? 

 

22 – 12 = 2 + 1 

32 – 22 = 3 + 2 

42 – 32 = 4 + 3 

52 – 42 = 5 + 4 

62 – 52 = 6 + 5 

 

Þegar talnamynstrið er skoðað sést að mismunur tveggja ferningstalna er alltaf oddatala. 

Þegar nemendur skoða talnamynstur, t.d. með vasareikni, sjá þau að mynstrin halda einnig 

áfram fyrir mun stærri tölur. En hvernig getum við verið viss um það að þetta sé algilt? 

Ein leið til að kanna þetta er að leitast við að setja fram almenna reglu um tiltekið mynstur 

þar sem bókstafir koma í stað talna á ákveðnum stöðum.  

Ef við táknum fyrri töluna með breytunni x og hina með breytunni x – 1 og skrifum 

talnamynstrið aftur upp með táknunum í stað talna, þá fáum við: 

 

x2 – (x – 1)2 

= x2 – (x2 + 1 – 2x) 

= x2 – x2 – 1 + 2x 

= 2x – 1 

= x + (x – 1) 
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Hér sést að almenna reglan fyrir talnamynstrið gildir fyrir hvaða tölu sem er og því er 

þetta áframhaldandi mynstur (Ahlström o.fl. 1996:150).   

 

2.3 Vaxandi mynstur 

Með vaxandi mynstrum eða lotum, eins og það kallast á fræðimáli, eru nemendur ekki 

einungis að stækka mynstur heldur líka leita að því reglulega í mynstrinu sem gerir þeim 

kleift að setja fram reglu um mynstrið og hvernig það kemur til með að vaxa. Í vaxandi 

mynstrum má einnig finna hugmyndina um föll og má nota þau sem kynningu að þeirri 

stórmerkilegu hugmynd stærðfræðinnar (Van de Walle 2007:271). 

Samkvæmt Van de Walle er gott, þegar unnið með mynstur á mið- og unglingastigi, að 

æfa nemendur í því að búa til sín eigin mynstur, sem þau ræða síðan við aðra hvernig 

stækka megi. Þegar nemendur búa til mynstur með áþreifanlegum hlutum, eins og t.d. 

tannstönglum, eldspýtum, kubbum o.þ.h. gefur það nemendum færi á að gera breytingar 

ef nauðsynlegt er og bæta við einu skrefi svo að úr verði nýtt skref. Vinna með 

áþreifanleg mynstur glæðir viðfangsefnið lífi og eykur ánægju nemenda. 

 

 
Mynd 1 Vaxandi mynstur 

 

Fjöldi hluta í hverju skrefi, sbr. fjöldi kúla í mynd 1, er tölulegi þátturinn í vaxandi 

mynstrum. Fyrir öll vaxandi mynstur er hægt að útbúa töflur. Taflan skiptist í tvær raðir, 

eina fyrir skrefin í mynstrinu og aðra fyrir fjölda staka eða hluta í hverju skrefi. Þar sem 

mynstur vaxa hratt og taka mikið pláss er það mun skynsamlegra að teikna eða byggja 

fyrstu fimm eða sex skrefin og útbúa töflu í framhaldi af því (Van de Walle 2007:271). 
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Mynd 2 Tvö ólík sambönd áþreifanlegs mynsturs 

 

Myndin hér að ofan sýnir dæmi um töflu sem hefur verið búin til út frá vaxandi mynstri. 

Efri röðin í töflunni táknar númer skrefa og sú neðri segir til um fjölda staka í tilheyrandi 

skrefi. Hægt er að spá fyrir um framhald mynstursins með mismunandi reglum. Ein þeirra 

er fyrri myndin lögð saman við tvisvar sinnum skrefanúmerið, t.d. er fjöldi punkta fyrir 

mynd tvö er 2 + 2 * 2 og mynd mynd þrjú 6 + 2 * 3. Önnur regla er skrefanúmerið í öðru 

veldi lagt saman við skrefið. Fjöldi punkta í mynd tvö yrði þá 22 + 2 og fyrir mynd þrjú þá 

32 + 3. Til eru margar leiðir til að nálgast vaxandi mynstur og eru þetta bara stök dæmi um 

það. 

2.3.1 Að finna samband 

Þegar nemendur leita að sambandi í mynstrum, einblína þeir ýmist á töfluna eða 

teikninguna af mynstrinu. Það er mikilvægt að nemendur sjái að það sem þau uppgötva 

um samband í  mynstrinu, hvort sem það er í myndræna forminu eða töflunni, kemur fram 

í báðum birtingarformunum. Því má segja að gott sé að fá nemendur til að umskrifa 

samband, sem fundið er í töflu, yfir á myndrænt form (Van de Walle 2007:272). 

Van de Walle segir að fyrir flesta nemendur sé auðveldara að sjá mynstrin frá einu skrefi 

til þess næsta. Þegar búið er að útbúa töflu má skrifa muninn frá einu skrefi til næsta 

ýmist fyrir neðan töfluna eða við hlið hennar. Lýsingin á því hvernig mynstur breytist frá 
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einu skrefi til annars kallast endurkvæm vensl eða rakin vensl. Endurkvæm vensl eru að 

öllum líkindum það fyrsta sem nemendur sjá þegar þeir vinna með mynstur, þ.e. þeir sjá 

ef það sama endurtekur sig aftur og aftur og geta rakið sig frá einu skrefi til annars, jafnt 

aftur á bak og áfram. Hinsvegar eru þessi vensl ekki algild formúla og því þyrfti, ef finna 

ætti t.d. skref 33, að rekja mynstrið fram að því skrefi (Van de Walle 2007:272). 

Ef finna má reglu eða samband sem tengir fjölda staka í skrefi við fjölda skrefa, má finna 

hvaða skref sem er án þess að þurfa að reikna eða byggja upp fyrri skref mynstursins. 

Regla sem ákveður fjölda staka út frá skrefi (númeri þess) er dæmi um fallavensl. 

Það er engin ein leið sem telst vera best til að finna samband milli skrefa í mynstri og 

skrefanúmera. Sumir nemendur gætu fundið þetta samband með því að leika sér að 

mynstrunum og prófa sig áfram. Það hjálpar flestum að skoða áþreifanleg mynstur og 

leita eftir reglu eða því reglulega sem birtist í mynstrinu. 

Ef mynd 2 á blaðsíðu 14 er skoðuð má sjá að efra áþreifanlega mynstrið er dæmi um 

endurkvæma reglu og neðra um fallareglu. Endurkvæma reglan er a(n) = a(n-1) + slétt 

tala. Þessi regla yrði seint talin góð, bæði vegna þess að slétta talan er ekki gefin og reglan 

sjálf því ekki auðfundin. Neðra áþreifanlega mynstrinu er hægt að lýsa á þann hátt að 

skrefanúmerið er í öðru veldi og svo er einu skrefanúmeri bætt við. þ.e. mynd númer 

fjögur sýnir til dæmis 42 + 4, en fallareglan er þá n2 + n. 

 

Áhugaverðasta og jafnvel gagnlegasta aðferðin við að finna fallavensl er að leita eftir 

þeim í áþreifanlegu mynstri frekar en í talnatöflu. Ein aðferð er að skoða aðeins eitt skref í 

áþreifanlegu mynstri og biðja nemendur um að finna 

aðferð til að finna fjölda staka án þess að telja þau hvert 

og eitt (Van de Walle 2001:272).  

Gott dæmi um slíka þraut er rammaverkefni sem Boaler 

og Humphreys hafa stuðst við.  

Verkefnið gengur út á það að sett er mynd af ferningi, 

sem er skipt í hundrað litla reiti 10 x 10, á myndvarpa á 

töfluna.  Nemendurnir eiga að finna út, án þess að telja Mynd 3 10 x 10 rammi 
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hvern reit fyrir sig, hversu margir reitir eru í ysta rammanum sem er öðruvísi á litinn en 

restin af reitunum. Þegar þau hafa leyst verkefnið eiga þau að yfirfæra í hópum aðferðina 

yfir á samskonar 6 x 6 ferning og útfrá því að þróa almenna reglu (Boaler 2005:15). 

Til eru, að minnsta kosti, fimm aðferðir til að finna fjölda reita í rammanum, án þess að 

telja reit fyrir reit. 

Mjög algeng lausn virðist vera að nemendur taka eftir því að efsta og neðsta röðin 

inniheldur tíu reiti, sem gefur átta reiti á hvorri hlið. Þetta er ýmist táknað sem  

 

10 + 10 + 8 + 8 = 36 eða 2 * 10 + 2 * 8 = 36 

 

Eftirfarandi lausnir eru einnig lausnir á vandamálinu: 

 

4 * 8 + 4 

(4 * 10) – 4 

10 + 9 + 9 + 8 

(10 * 10) – (8 * 8) eða 102 – 82 

(4 * 8) + 4 

(4 * 9) 

 

Önnur leið til að nálgast verkefnið er að fá nemendur til að byggja hvert skref 

mynstursins, búa til töflu fyrir fjölda staka í hverju skrefi, og finna síðan leið til að telja 

stökin í hverju skrefi með því að nota skrefanúmerið á sama hátt í hverju skrefi (Van de 

Walle 2001:273).  

Með þessu verkefni er hægt að gera algebru aðgengilegri fyrir nemendur með því að sýna 

þeim mismunandi framsetningu á sama dæmi og leyfa þeim að átta sig á tengingunni sem 

þar á sér stað. Mikilvægt er að nemendur átti sig á því að þeir geti notað einu og sömu 

reikniaðferðina til að vinna úr ferningum af annarri stærð, þ.e. alhæft (Boaler 2005:16). 

Margir nemendur eiga erfitt með að skilja hvað breytur eru og fyrir hvað þær standa. Það 

er því góð leið að nálgast viðfangsefnið með þeim hætti að nemendurnir fái sjálfir bæði að 

kynnast og vinna með ferlið að því að útbúa stæðu með óþekktri breytu. 
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2.3.2 Endurkvæm vensl Fibonaccitalna 

Til eru fyrirbrigði sem hafa mun einfaldari endurkvæm vensl en fallavensl. Dæmi um það 

eru Fibonaccitölurnar, sem birtast meðal annars í mynstrum. Tökum dæmi: 

Flísar af stærðinni 1 dm x 2 dm á að leggja í röð með breiddina 2 dm. Á hve marga ólíka 

vegu er hægt að leggja flísarnar? Eina flís er einungis hægt að leggja á einn veg en 2 flísar 

er hægt að leggja á tvo ólíka vegu eins og sést hér: 

 

 
Mynd 4 Tvær flísar 

 

 

Þrjár flísar má leggja á þrjá ólíka vegu og fjórar flísar á fimm vegu: 

 
Mynd 5 Þrjár og fjórar flísar 

 

Með fimm flísum aukast möguleikarnir til muna: 

 

 
Mynd 6 Fimm flísar 

 

Með gildistöflu fáum við betra yfirlit yfir það sem við höfum nú þegar séð. 
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Fjöldi flísa   1 2 3 4 5 6 7 

Mögulegur fjöldi mynstra 1 2 3 5 8 

 

Talnafjöldinn, sem byggist upp með því að leggja saman tvær fyrri tölurnar, kallast 

Fibonaccitölur eftir ítalska stærðfræðingnum Fibonacci (Ahlström o.fl. 1996:153).   

. 

Gefið er að F0 = 0, F1 = 1, þá myndi endurkvæm formúla fyrir Fibonaccitölurnar vera: 
 

Fn = Fn -1 + Fn – 2 
 
Með henni getum við fundið afganginn af Fibonaccirununni, sem byrjar svona:  

 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …… 
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3. Jöfnur  

Jöfnur eru stór og mikilvægur þáttur algebru. Sá skráningarmáti sem þróaður hefur verið í 

algebru gerir okkur kleift að skrá nákvæmar stærðir þrátt fyrir að þær séu óþekktar. 

Samband í jöfnum og stæðum er skráð með þeim hætti að hverri óþekktri stærð er gefið 

tákn eða nafn. Nauðsynlegt er að nemendur geri sér grein fyrir því að bókstafir tákna 

stærðir en ekki hluti, en farið verður nánar í hlutverk bókstafanna hér á eftir. 

Í aðalnámskrá grunnskólanna er lögð áhersla á að nemendur geti áttað sig á einfaldri 

notkun bókstafa í stærðfræði þ.e.  

• skilja hvað það þýðir að leysa jöfnu 

• kunna reiknireglur sem gilda um reikninga þar sem ein eða fleiri óþekktar stærðir 

koma fyrir (t.d. reglur sem leyfa að óþekkt stærð í jöfnu sé einangruð öðru megin 

jafnaðarmerkis) 

• geta leyst fyrsta stigs jöfnur með einni óþekktri stærð 

• geta leyst saman tvær fyrsta stigs jöfnur með tveimur  óþekktum stærðum 

• hafa kynnst því hvernig má leysa einfaldar annars stigs jöfnur með þáttun 

(Aðalnámskrá grunnskóla – stærðfræði 1999:107) 

 

3.1 Tilgangurinn með jöfnum 

Eflaust eru margir grunnskólanemendur sem hafa spurt sig að því „Af hverju þarf ég að 

geta fundið óþekktar stærðir í einföldum dæmum?“. Það er engin furða að nemendur 

spyrji sig þessara spurningar þar sem sjaldnast koma upp hversdagsleg verkefni sem er 

auðveldara að leysa með jöfnum. Það gefur auga leið að við verðum að geta reiknað með 

tölustöfum í hinu daglega lífi, en hins vegar getur það virst okkur fjarlægt og ónothæft að 

reikna með bókstöfum. Til að kunna að meta hversu mikilvægt það er að nota jöfnur sem 

verkfæri verðum við fyrst að geta sett jöfnurnar upp og leyst þær. Það getur reynst 

nemendum erfitt að sjá hversu nytsamlegar jöfnur geta verið ef viðfangsefnið virðist erfitt 

eða jafnvel óskiljanlegt. 

Ef reynt er að gera jöfnur og lausnir þeirra að skiljanlegu og skemmtilegu viðfangsefni 

fær verkefnið tilgang og nemendur eiga auðveldara með að sætta sig við að markmiðið 



20 

náist í framtíðinni. Til eru aðferðir til að efla jákvætt viðhorf nemenda gagnvart algebru 

og jöfnum, svo sem leikir og spil. Nemandi sem nær að búa til og þróa sín eigin tákn í 

jöfnum á ekki í neinum vandræðum með að skilja hvað býr á bakvið táknin (Bergsten o.fl. 

1997: 67).  

 

3.2 Bókstafir í jöfnum  

Breyta er öflugt framsetningarform sem gerir okkur kleift að alhæfa og tjá hið almenna. 

Markmiðið er að fá nemendur til að vinna með breytur, þó án þess að hugsa um hvaða 

tölur eða tölugildi bókstafirnir geta staðið fyrir (Van de Walle 2007:262). Breyta er 

táknuð með bókstaf og getur ýmist staðið fyrir breytilegt gildi eða tiltekið gildi. Hún getur 

verið staðgengill fyrir tölu í jöfnu eða sambandi ef sett er fram stæða eins og gert er þegar 

mynstur eru táknuð með bókstöfum. Bókstafi er hægt að nota til að sýna samband milli 

stærða þar sem einn bókstafur getur tekið á sig ýmis talnagildi (Guðbjörg og Guðný Helga 

2006:32).  

Þegar bókstafir eins og x og y eru kynntir fyrir nemendum er mikilvægt að leggja áherslu 

á að þeir séu tákn fyrir ákveðinn fjölda, þ.e. að bókstafir í jöfnu eru tákn fyrir ákveðna 

tölu (Bergsten o.fl. 1997: 67). Samkvæmt kennsluleiðbeiningum, sem fylgja með Átta – 

tíu námsbókunum, geta bókstafir staðið fyrir eina eða fleiri tilteknar tölur. Algengast er að 

nota x og y í jöfnum og oftast er litið á x sem óháða breytu og y sem háða breytu. Þetta 

gefur að hægt er að setja inn hvaða gildi sem er fyrir x og síðan er y reiknað út frá því, 

samkvæmt þeirri jöfnu sem unnið er með. Einnig eru til breytur sem hægt er að skrá sem 

alhæfingu, þ.e. þegar bókstafir eru notaðir í ákveðnum formúlum. Sem dæmi má nefna 

víxlreglu og tengireglu.  

Í hverri jöfnu er möguleiki á mörgum breytum og er sambandið milli þeirra fast 

(Guðbjörg og Guðný Helga 2006:32).  

Eftirfarandi er dæmi þar sem breyturnar x og y taka á sig breytileg gildi: 

 

x + y = 5 

 

Hér geta bæði x og y tekið fleiri en eitt gildi. Sem dæmi má nefna ef x = -3, þá er y = 8 og 
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ef x = 

€ 

15
4

 þá er y = 

€ 

5
4

 o.s.frv. Þannig getur einn bókstafur staðið fyrir mörg talnagildi, 

bæði heilar tölur og brot. Þegar x og y tákna breytileg gildi er y háð breyta, því hún 

breytist í takt við gildi x, en x er óháða breytan. T.d ef x = -3, þá verður y að vera 8 og ef 

x breytist í 5, þá verður y að breytast samhliða því.  Einnig eru jöfnur þar sem 

bókstafurinn hefur aðeins eitt gildi:  

x + 2 = 10 

 

Hér að ofan getur breytan x aðeins tekið eitt gildi sem uppfyllir jöfnuna, þ.e. töluna 8, því 

að 8 + 2 = 10. Aðrar tölur koma ekki til greina.  

Hér að neðan má sjá tengieglu þar sem breyta er skráð sem alhæfing 

 

a + (b + c) = (a + b) + c 

 

Hægt er að setja hvaða tölur sem er inn fyrir óþekktu stærðirnar til að uppfylla regluna.  

Margir nemendur skilja bókstafi sem hlut eða styttingu á öðrum orðum eins og til dæmis 

að l standi fyrir lengd, b standi fyrir breidd o.s.frv., en ekki sem tákn fyrir tölur. Í einstaka 

tilvikum er hætt við að lítið af því sem gerist í skólastofu, þegar algebrukennsla á sér stað, 

hjálpi nemendum við að þróa skilning sinn á bókstafatáknum. Hjá sumum nemendum á 

menntaskólastigi sem leyst hafa jöfnur, stytt algebrujöfnur með deildun (diffrun) og 

tegrun, hefur skilningurinn á hvað bókstafir í jöfnum þýða lítið breyst. Það virðist sem svo 

að margir nemendur reyni að bæta sér upp skort á skilningi með því að læra utanbókar 

reglur og aðferðir, því þegar upp er staðið halda flestir nemendur að það sé það 

mikilvægasta í algebrunni (Bergsten o.fl. 1997:51).  

 

3.3 Jafnaðarmerkið 

Til þess að nemendur geti skilið jöfnur og jöfnulausnir er nauðsynlegt að þeir átti sig á 

hvernig túlka má jafnaðarmerkið. Vinstra og hægra megin við jafnaðarmerkið eiga að 

vera sömu stærðir (Bergsten o.fl. 1997:51).  

Margir nemendur skilja jafnaðarmerkið hinsvegar sem skipun um að reikna, þ.e. að 

vinstra megin við jafnaðarmerkið sé reikniaðgerð af ákveðnum toga og að hægra megin 
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eigi að koma svar (Carpenter, Franke og Levi 2003:9). Sem dæmi má taka þessa opnu 

yrðingu:  

 

8 + 4 = __ + 5 

 

Hér er líklegast að nemendur í  1. – 6. bekk  myndu setja töluna 12 á strikið, færri myndu 

setja töluna 17, enn færri myndu setja töluna 12 í eyðuna og bæta síðan 17 fyrir aftan 5 og 

örfáir myndu setja töluna 7. Af þessum niðurstöðum má leiða að margir nemendur hafi 

miklar ranghugmyndir um merkingu jafnaðarmerkisins (Carpenter o.fl. 2003:9). 

Til að forðast misskilning líkt og getið er hér að ofan er mikilvægt er að nemendur átti sig 

á því að jafnaðarmerkið gefur til kynna tengsl milli tveggja jafnra stærða (Carpenter o.fl. 

2003:9) og að lesa megi í kringum jafnaðarmerkið jafnt frá hægri til vinstri og frá vinstri 

til hægri (Carpenter o.fl. 2003:23). 

Þar sem jafnaðarmerkið gegnir veigamiklu hlutverki í öllu algebrunámi er það mjög 

mikilvægt að strax í upphafi stærðfræðináms nái nemendur að skilja hvað býr að baki 

merkisins. Það sem kennarinn getur gert til þess að efla skilning nemenda á merkinu er að 

nota opnar yrðingar í stærðfræðikennslunni. Sem dæmi má nefna : 

 

9 + 5 = 0 + 14  

 

Þar sem nemendur eiga að svara því hvort þessi fullyrðing sé rétt eða röng. 

 

3 + 5 = __ + 4 

 

Hér mætti kennari spyrja nemendur hvaða tölu þurfi að setja í eyðuna til þess að yrðingin 

verði rétt. 

Einnig er gott að kennarinn fái nemendur til að rökstyðja svarið fyrir samnemendum 

sínum. 

 Ef stuðst er t.d. við dæmið hér að ofan ættu nemendur að rökstyðja hvers vegna þeir velji 

að setja tiltekna tölu inn í eyðuna. Nauðsynlegt er að fá meira upp úr nemendum en 

útskýringarnar „af því bara“ eða „ég veit það ekki“.  
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Í bókinni Thinking Mathematically (Carpenter o.fl. 2003)  eru útlistuð nokkur atriði sem 

ber að varast við notkun jafnaðarmerkisins. Hér má sjá þau helstu: 

 

1. Að skrifa t.d. aldur eða aðrar upplýsingar um persónur eða hluti: 

 

Jón = 9, Selma = 45, o.s.frv. 

 

2. Benda á fjölda hluta með jafnaðarmerki: 

 

= 4 

 

3. Að nota jafnaðarmerkið fyrir röð af útreikningum: 

 

20 + 30 = 50 + 7 = 57 + 8 = 65 

 

4. Að nota jafnaðarmerkið sem tákn milli tveggja mynda:  

 

 =   

 

Í fyrsta dæminu er Jón ekki tala. Það má vera að Jón sé 9 ára eða eigi níu systkini, en 

forðast ber að nota jafnaðarmerkið í tengslum við það. Nota á jafnaðarmerkið til að sýna 

samband á milli talna eða tákna sem standa fyrir tölur. Það sama má segja um dæmi 2 og 

4. Fjöldi anda er 4, en endurnar sjálfar eru ekki jafnar tölunni 4. Hópur af sex börnum er 

ekki jafn öðrum hóp af sex börnum. Þó að fjöldi barna sé sá sami í hópunum, þá eru 

hóparnir sjálfir ekki þeir sömu og því þarf að forðast að nota jafnaðarmerkið á þann hátt. 

Það getur verið freistandi að nota jafnaðarmerkið til að sýna röð af reikningum, eins og 

gert er í þriðja dæminu, en auðvelt er að sjá  hvernig það getur aukið líkurnar á 

misskilningi þegar kemur að jafnaðarmerkinu.  
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Í bókinni segir einnig að þegar börn byrja að skilja að jafnaðarmerkið stendur fyrir tengsl 

milli talna, þá er mikilvægt að halda áfram að vinna með fjölbreyttar myndir af 

talnasetningum og varast að falla í það far að nota alltaf talnasetningar þar sem svar á að 

koma á eftir jafnaðarmerki. Skilningur barna um notkun jafnaðarmerkisins á það til að 

vera brothættur og því þurfa þau að fá tækifæri til að glíma við talnasetningar sem krefjast 

þess að þau hugsi um jafnaðarmerkið sem tákn um samband, frekar en skipun um að 

reikna svar (Carpenter o.fl. 2003:21).  

 

3.4 Svigar og raðir reikniaðgerða 

Notkun sviga í jöfnum á það til að valda nemendum erfiðleikum og ruglingi. Það er því 

nauðsynlegt þegar nemendur vinna með jöfnur í stærðfræði að þeir átti sig á því hver áhrif 

sviga eru og hversu mikilvægir þeir eru þegar verið er að leysa jöfnur. Þeir þurfa einnig að 

ná tökum á því að margfalda inn í sviga ásamt því að fella þá niður. Þeir þurfa að geta 

einfaldað táknasamstæður og reiknað út. Það felur meðal annars í sér að draga saman líka 

liði, reikna út hvern lið fyrir sig og reikna síðan þá liði saman (Guðbjörg og Guðný Helga 

2006:32).  

Það eru ýmis vandamál sem upp geta komið þegar unnið er með sviga. Sem dæmi má 

nefna reikni- og formerkjavillur, eins og t.d. í þessum dæmum 

 

7(3 + x)  

7 + (3 + x) 

 

Sumir myndu halda að leysa ætti bæði dæmin með sama hætti, þ.e. að margfalda svigann 

með 7, þó að í seinna dæminu komi aðgerðartákn á milli tölunnar 7 og svigans. Einnig eru 

sumir sem halda að margfalda eigi 3 með 7 og leggja svo x við það, þ.e. að 7(3 + x) sé 

sama og 7 • 3 + x. 

 

Ein mikilvægasta reiknireglan, þegar kemur að því að reikna úr stæðum, er að framkvæma 

sömu aðgerðina beggja vegna jafnaðarmerkisins. Það er að ef margfalda á öðru megin við 

jafnaðarmerkið verður einnig að margfalda hinum megin við það. Þetta á við um allar 
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reikniaðgerðir, samlagningu, frádrátt o.s.frv., og alltaf þegar unnið er með jöfnur. 

Til þess að nemendur geti áttað sig á þessari reglu þurfa þeir að hafa öðlast góðan skilning 

á jafnaðarmerkinu og hlutverki þess. Ef nemandi áttar sig ekki á því að sitthvoru megin 

við jafnaðarmerkið þurfi að vera jafnmikið, hvort sem átt er við tölur eða tákn, þá eru 

minni líkur á því að hann geti tileinkað sér umrædda reglu. Hér kemur dæmi: 

 

3x + 5 = 7 

 

Hér þarf að einangra x – ið og er það gert með því að draga 5 frá beggja vegna við 

jafnaðarmerkið og einfalda. 

3x + 5 – 5 = 7 – 5 

3x = 2 

 

Næst ber að deila með 3 báðum megin við jafnaðarmerkið til að fá gildi x. 

 

3x/3 = 2/3 

x = 

€ 

2
3

 

Ef þetta dæmi hefði verið lagt fyrir nemanda og hann ekki framkvæmt aðgerðirnar báðum 

megin við jafnaðarmerkið, þá hefði gildið á x orðið allt annað. 

Hér að neðan er dæmi um það þegar þess er krafist að nemendur geti dregið saman í líka 

liði og að lokum fundið út gildið á x. 

 

3(x + 4) + 2 = 50 

 

Fyrsta skrefið er að margfalda upp úr sviganum með 3. 

 

3x + 12 + 2 = 50 

 

Næsta skref er að draga saman líka liði, sem í þessu tilfelli er að leggja saman 12 og 2. 
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3x + 14 = 50 

 

Því næst er að draga 14 frá báðum megin við jafnaðarmerkið og einfalda.  

3x + 14 – 14 = 50 – 14 

        3x = 36 

 

Að lokum verður að deila beggja vegna við jafnaðarmerkið með 3 til að fá út gildið á x. 

 

             3x / 3 = 36 / 3 

        x = 12 

 

Margföldun tveggja eða fleiri stærða innan sviga krefst þó nokkuð mikillar nákvæmni og 

byggir hún að einhverju leyti á fyrri þekkingu nemenda á dreifireglunni og hvernig má 

beita henni við að margfalda saman tvær tveggja stafa tölur. Um er að ræða margföldun 

sem ýmist er með frádrætti eða samlagningu inni í hvorum sviga fyrir sig. Hér verður 

tekið dæmi með stöfum í stað talna, en stafirnir tákna hliðar í rétthyrningi og aðgerðin 

innan sviganna er samlagning. 

Ein leið til að finna flatarmál rétthyrnings er að margfalda saman hliðarlengdir hans, sem í 

þessu tilfelli eru 2 + a og a + 1. 

Fyrst eru stærðirnar settar í sviga. 

 

(a + 2)(a + 1) 

 

Síðan leysum við dæmið upp. 

 

a(a + 1) + 2(a + 1) 

 

Margfalda þarf hvorn sviga fyrir sig með stærðinni fyrir framan svigann. Hér er fyrri 

sviginn margfaldaður með a og seinni sviginn með 2. 

 

(a x a) = a2 
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(a x 1) = a 

og 

(2 x a) = 2a 

(2 x 1) = 2 

 

Einfalda. 

a2 + a + 2a + 2 

 

Þegar dregnir eru saman líkir liðir fæst stæðan 

 

a2 + 3a + 2 

(Guðbjörg og Guðný Helga 2007:28) 

 

Eins er farið að við margföldun tveggja sviga með tölum. Hér er samlagning í báðum 

svigum. 

(5 + 3)(3 + 9) 

 

Fyrst er hvor liður í fremri sviganum margfaldaður með báðum liðunum í seinni 

sviganum. 

(5 x 3) + (5 x 9) + (3 x 3) + (3 x 9) 

 

Eða eins og gert var í dæminu á undan. 

 

5(3 + 9) + 2(3 + 9) 

 

Svo er fyrri sviginn margfaldaður með 5 og sá síðari með 2. 

 

5 x 3 = 15 

5 x 9 = 45 

og 

2 x 3 = 9 



28 

2 x 9 = 18 

 

Seinast eru liðirnir dregnir saman. 

 

15 + 45 + 9 + 18 = 87 

 

Næsta dæmi er alveg eins og dæmið hér á undan, nema í öðrum sviganum er frádráttur.  

 

(5 – 2)(3 + 9) 

 

Byrjað er á því að leysa dæmið upp. 

 

5(3 + 9) – 2(3 + 9) 

 

Siðan er margfaldað upp úr fyrri sviganum með 5. 

 

5 x 3 = 15 

5 x 9 = 45 

 

Þær tölur eru síðan lagðar saman, því samlagningarmerki er á milli þeirra. Þær eru báðar 

jákvæðar. 

15 + 45 = 60 

 

Því næst er seinni talan í fyrri sviganum margfölduð með tölunum í síðari sviganum. 

 

      - 2 x 3 = - 6 

 - 2 x 9 = - 18 

 

Líkt og áður er tölurnar dregnar saman, en í þetta skipti eru báðar tölurnar neikvæðar. 

 

(- 6 ) + (- 18) = - 24 
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Að lokum eru tölurnar 60 og – 24 lagðar saman. 

 

60 + (- 24) = 36 

 

Eini munurinn á seinni tveimur dæmunum sem eru hér á undan er sá að þegar seinni 

sviginn var margfaldaður með -2 urðu tölurnar neikvæðar og draga varð þær frá tölunni 

sem kom úr fyrri sviganum, en þar sem samlagning var í báðum svigum bættust tölurnar 

úr seinni sviganum við þær úr fyrri. 

 

Í kennsluleiðbeiningum Átta – tíu, bók 5 er lagt til að nemendur skrái margföldunina, við 

margföldun tveggja sviga, í töflu og leggi síðan saman allar tölur töflunnar (Guðbjörg og 

Guðný Helga 2007:49). Hér má sjá slíka töflu: 

 

· 3 9 

5 15 45 

- 2 - 6 - 18 

15 + 45 + (– 6) + ( – 18) = 36 

 

Þær reiknaðgerðir sem eru tilgreindar hér að ofan eru í rauninni ferli sem nemendur eiga 

margir hverjir erfitt með að átta sig á. Má álykta út frá því að það eigi stóran þátt í því að 

algebra reynist mörgum hverjum erfið og óskiljanleg.  

 

3.5 Að skilja tungumál stærðfræðinnar 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að stærðfræði sé í eðli sínu tungumál og miðill hugmynda. 

Það sé því mikilvægt að nemendur nái valdi á máli stærðfræðinnar til að skilja hugmyndir 

og geta miðlað þeim (Aðalnámskrá grunnskóla - stærðfræði 1999:57). Þjálfun 

tungumálsins er mikilvægur þáttur í að efla stærðfræðilega hugsun og mikilvægt er að 

nemendur geti lesið texta og túlkað myndræna framsetningu til að dýpka skilning sinn á 

stærðfræðilegum hugmyndum og aðferðum (Aðalnámskrá grunnskóla – stærðfræði 
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1999:7). Táknmál stærðfræðinnar gerir okkur kleift að skrá hugtök, stærðir og samband 

þeirra með einföldum táknum. Til þess að geta beitt táknmálinu þurfa nemendur að æfa 

sig að skrá og lesa úr táknasamstæðum. Táknmál algebrunnar er hentugt til að skoða 

samhengi milli stærða, bera saman og fá fram nýjar tengingar. Það gefur möguleika á að 

nýta algebru sem tæki til að leysa verkefni og þrautir. Nemandinn þarf bæði að geta notað 

táknmálið til að tjá sig og hafa færni í að umrita. Mikilvægt er að hann nái færni í hvoru 

tveggja, því þekking á öðru sviðinu myndast ekki við það að æfa sig á hinu (Guðbjörg og 

Guðný Helga 2006:31). 

Á fyrstu stigum stærðfræðináms er mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að útskýra 

hugsanir sínar um stærðfræðileg verkefni með því að ræða við aðra um viðfangsefni sín 

og lausnarleiðir og læra þannig að nota tungumál stærðfræðinnar. Í kennslu er mikilvægt 

að flétta saman mismunandi tjáningarformum og þá sérstaklega að flétta táknmál 

stærðfræðinnar inn í texta. Auk þess þurfa nemendur að þjálfast í að hlusta á aðra, taka 

þátt í umræðum og túlka upplýsingar frá öðrum. Nemendur þurfa að læra að gera grein 

fyrir niðurstöðum sínum munnlega og skriflega og með áþreifanlegum hlutum, 

skýringarmyndum og myndritum, hugsanlega með aðstoð reiknivéla og tölva 

(Aðalnámskrá grunnskóla - stærðfræði 1999:21). 
 

 



31 

4. Föll 

Á Wikipedia er fall skilgreint sem svo: 

Fall lýsir tengslum á milli tveggja 

breytistærða þar sem að fyrir hverja óháða 

breytistærð x er til eitt og aðeins eitt stak y 

(sem kallast fallgildi). Fall getur einnig 

lýst sambandi á milli mengja, þ.e. fyrir 

hvert stak í gefnu mengi X, sem er kallað 

formengi, er til eitt og aðeins eitt stak í 

öðru gefnu mengi Y, sem kallast 

bakmengi. 

       (Wikipedia 2009) 

Föll gera okkur kleift að lýsa breytingum og spá fyrir um þær (Long og DeTemple 

2006:483). Breytingarnar geta verið litlar eða miklar, neikvæðar eða jákvæðar og jafnvel 

engar. Í mörgum tilvikum er greining á slíkum breytingum mjög áhugaverð. Hún veitir 

upplýsingar um stöðu mála og spáir fyrir um það við hverju megi búast við framvindu 

mála (Stærðfræði – stærðfræðikennarinn 2008). 

Föll er best að kynna fyrir nemendum sem aðstæður þar sem breytingar einnar breytu 

(óháða breytan) valda breytingum á annarri (háðu breytunni) (Van de Walle 2007:275). 

Enn fremur má segja að gildi einnar breytu breytist í takt við gildi annarrar breytu (Long 

og DeTemple 2006:483). 

Háða breytan er oftar en ekki kölluð y og má því lesa úr skráningunni y = f(x) að y sé fall 

af x. Því má skrá jöfnuna y = 2x sem f(x) = 2x. y er fall af x ef hvert x gildi gefur aðeins 

eitt y-gildi (Guðbjörg og Guðný Helga 2006:36). 

 

4.1 Ólíkar framsetningar falla 

Í stærðfræðináminu kynnast nemendur föllum í mismunandi samhengi. Föll geta birst 

okkur í mynstrum, töflum, formúlum, gröfum og tungumálinu.  

Mikilvægt er að nemendur sjái að hver framsetning á föllunum býður upp á mismunandi 

leiðir til að skoða eða hugsa um föllin. Gildi hverrar framsetningar má meta út frá því 

Mynd 7 Vörpun mengja.  
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hvort eða hvernig hún hjálpar okkur að sjá og skilja fallið á frábrugðinn hátt frá hinum 

framsetningarformunum (Van de Walle 2007:277). 

Í NCTM námskránni segir frá því að nemendur á miðstigi eigi að geta skilið sambandið á 

milli taflna, grafa og tákna og vera fær um að finna kosti og galla hvers 

framsetningarforms. Með því að vinna með þessi ólíku framsetningarform á falli öðlast 

nemendur dýpri og almennri skilning á föllum (Van de Walle 2007:281). 

Van de Walle útlistar þær fimm framsetningar á föllum sem nemendur eiga von á að reka 

sig á og nota þegar unnið er með föll. Einnig er minnst á þær í bókinni Mathematical 

Reasoning for Elementary Teachers. Framsetningarnar eru: 

• Föll í formúlum 
Palli pylsusali selur K margar pylsur á einum degi. Innkoman fyrir seldar pylsur 

þann daginn er því 150 x K krónur, þar sem ein pylsa kostar 150 krónur. 

Palli pylsusali borgar 600 krónur í afnotagjöld af pylsuvagninum og kostnaðurinn 

við hverja pylsu er 20 krónur. Til að vita hagnað dagsins verður því að draga þann 

pening frá innkomunni.  

Því má tákna hagnað Palla með (150 x K) – (20 x K) – 600 eða (130 x K) – 600. 

Jafnan fyrir hagnaðinn væri H = (130 x K) – 600, þar sem H stendur fyrir hagnað. 

Þessi jafna sýnir fram á samband milli breytanna tveggja, pylsu (K) og hagnaðar 

(H).  Jafnan er á formi línulegrar jöfnu, y = mx + b, sem táknar fall. 

• Föll í tungumálinu 

Í pylsudæminu er hagnaður Palla háður því hversu margar pylsur verða seldar. Því 

má segja á „fallamáli“ að hagnaðurinn sé fall af fjölda seldra pylsa, en í daglegu 

tali yrði sagt að hagnaðurinn veltur á því hversu margar pyslur verða seldar. 

• Föll í gröfum 

Það er oft sagt að mynd segi meira en þúsund orð 

og á það vel við um föll. Myndræn framsetning 

segir til að mynda mun meira en tafla eða 

formúla um föll. Þegar föll eru annars vegar er 

myndræn framsetning á þeim graf. 

Mynd númer 8 sýnir sex ólík gildi á pylsusölu 

Palla. Lárétti ásinn sýnir fjölda seldra pylsna og 
Mynd 8 Fall í grafi 
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sá lóðrétti sýnir hagnaðinn. Sjá má að hagnaðurinn eykst eftir því sem fleiri pylsur 

eru seldar. Lesa má af grafinu hinar ýmsu upplýsingar, eins og til dæmis hversu 

margar pylsur Palli þarf að selja til að hagnast um 2000 krónur o.s.frv. 

• Föll sem birtast í raunveruleikanum 

Ekki eiga öll föll sér stoð  í raunveruleikanum, en þegar nemendur byrja að læra 

um föll getur verið gagnlegt að setja þau í samhengi eða aðstæður svo að 

nemendur skilji þau.  

Sem dæmi má nefna rétthyrning með gefnu ummáli. Þegar lengdin á 

rétthyrningnum eykst, þá minnkar breiddin. Ef lengdin er í upphafi lengri en 

breiddin, þá stækkar flatarmál rétthyrningsins um leið og breiddin eykst frá núlli 

og minnkar síðan (Van de Walle 2007:275 – 278). Myndræna lýsingu af þessum 

tengslum milli lengdar og breiddar má sjá á mynd 11, blaðsíðu 35. 

• Föll í töflum 

Taflan hér að neðan sýnir einkunnir þriggja nemenda á prófspurningu 

 

Nemendur einkunnir 

Jón   8 

Kristín 7 

Sigrún 10 

 

Engin formúla tengir nemendurna við einkunnirnar, en svo lengi sem taflan tengir 

einstaka einkunn við hvern nemenda, þá er falli lýst (Long og DeTemple 

2006:486). 

Samkvæmt Van de Walle er mikilvægast að sjá, fyrir tiltekið fall, að hver framsetning í 

upptalningunni hér að ofan lýsir sams konar sambandi. Föll sett í ákveðið samhengi veita 

nemendum tækifæri til að skoða sambandið í hefðbundnum kringumstæðum án þess að 

binda það við stærðfræði. Tungumálið hjálpar til við að lýsa sambandinu á skýran og 

skilmerkilegan hátt. Töflur para saman ákveðna þætti sem eiga samleið í fallinu og má 

óbeint lesa fall úr tölunum í töflunni. Graf flytur tölurnar úr töflunni yfir á myndrænt 

form, en hver punktur í grafinu hefur tvö hnit og er fallið reglan sem tengir fyrra hnitið 

við hið síðara. Jöfnur lýsa síðan sama sambandi með stærðfræðitáknum og tölum (Van de 
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Walle 2007:280). 

 

4.2 Línuleg föll 

Eitt af grundvallargerðum falla hefur beina línu fyrir graf og kallast það fall línulegt fall. 

Segja má að línuleg föll tilheyri sérstökum flokki falla og eru gröf þeirra beinar línur. 

Línunum er annars vegar lýst með hallatölu og hinsvegar skurðpunkti. Línulegar jöfnur 

lýsa línulegum föllum þannig að hægt er að lesa bæði hallatölu línunnar og skurðpunkt 

hennar út úr jöfnunni. 

Gröf segja til um hvernig breytan sem kemur fyrir á lóðrétta ásnum breytist í takt við 

breytuna á lárétta ásnum. Til að mynda eru breytingar beinnar línu stöðugar, þ.e. bratti 

línunnar er alltaf sá sami. Bratti þessi er betur þekktur sem hallatala línu og getur hún 

verið breytileg milli falla. Á mynd 9 má sjá tvær línur þar sem önnur er með minni 

hallatölu en hin. Greina má að önnur línan er brattari en hin og fyrir vikið er hallatala 

hennar stærri (Van de Walle 2007:288). 

 
 

 
Mynd 9 Mismunandi hallatölur 
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Til að finna hallatölu línu má teikna rétthyrndan 

þríhyrning við hliðina á línunni sjálfri og reikna 

breytingu miðað við y – ás og deila svo með 

breytingunni miðað við x – ásinn. 

Línan á mynd 9 inniheldur meðal annars punktana (2, 

5) og (1, 3). Til að finna hallatölu línunnar verður fyrst 

að draga 3 frá 5 (y – hnit) og 1 frá 2 (x – hnit) og deila 

síðan  

€ 

y = 2
x =1

. Þá fæst útkoman 2, sem er þá hallatala línunnar 

(Rasmus.is). 

 

Öll línuleg föll má setja fram á jöfnuforminu y = mx + b. Í þessari formúlu táknar 

stuðullinn m hallatölu línunnar. Ef jafnan er, til dæmis P = 7H – 5, er hallatala línunnar 7.  

Til að finna jöfnu línu er nóg að vita hallatölu hennar og einn punkt á línunni. Hægt er að 

finna hvar graf, hvaða jöfnu sem er, sker y – ásinn með því að setja 0 inn fyrir x í jöfnu 

línunnar. Með því að setja 0 inn fyrir x í jöfnuna y = mx + b fæst y = b, sem gefur að b 

segir til um hvar línan sker y – ásinn. Gildi fallsins, þar sem grafið sker y – ásinn, er 

mikilvægt að vita því að skurðpunkturinn táknar oft upphafsgildi fallsins. Dæmi um það 

getur verið pylsusala Palla, en upphafspunkturinn gefur til kynna hagnaðinn áður en 

nokkrar pylsur hafa verið seldar. 

Jöfnur eru þó ekki alltaf 

á forminu y = mx + b. 

Sem dæmi má nefna 

ummál. Ef L og B 

standa fyrir lengd og 

breidd rétthyrnings og 

ummálið er 24, þá er 2L 

+ 2B = 24 jafnan sem 

tengir lengd og breidd. 

Ef þessi jafna er leyst 

Mynd 10 Hallatala línu fundin 

Mynd 11 Tengsl breiddar og lengdar í ummáli rétthyrnings 
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fyrir B, fæst B = (24 – 2L) / 2 eða B = 12 – L. Þetta má einnig skrifa sem línulega jöfnu B 

= -1L + 12, þar sem -1 gefur til neikvæða hallatölu sem sker lóðrétta ásinn á 12 (Van de 

Walle 2007:289). Með öðrum orðum, eins og sjá má á grafinu vinstra megin á mynd 11, 

minnkar breiddin eftir því sem lengdin eykst. Á fyrsta punktinum er lengdin 0 og breiddin 

12, næst er lengdin 2 og breiddin 10 og svo koll af kolli, þar til á seinasta punktinum 

þegar lengdin er orðin 12 og breiddin 0. 

Tvær línur sem hafa sömu hallatöluna vaxa eða minnka í sama hlutfalli og eru samsíða 

hvor annarri. Línurnar y = 3x + 2 og y = 3x – 5 eru samsíða, því stuðullinn við x 

(hallatalan) er í báðum tilfellum 3 og því er óþarfi að setja línurnar inn í graf til að sýna 

fram á  að þær séu samsíða. Hallatölur geta einnig sagt til um hvort tvær línur séu 

hornréttar á hvor aðra, en þó er ekki jafn auðvelt að koma auga á það og samsíða línur. 

Við nánari greiningu, sem ekki verður farið í hér, má sjá að fyrir hornréttar línur er 

hallatala annarrar línunnar neikvæð á hallatölu hinnar, þ.e. ef önnur hallatalan er jákvæð, 

þá er hin neikvæð (Van de Walle 2007:289). 

Samkvæmt Van de Walle eru nemendur á miðstigi fullfærir um að greina breytingu falla 

og þá sérstaklega í gröfum, þrátt fyrir að línuleg föll geti virst flókin og reynst nemendum 

torskilin. Það auðveldar nemendum nám í línulegum föllum ef þau eru fær um að geta 

komið auga á breytingu í föllum. Að geta skilið þær breytingar sem verða á gildum, út frá 

hallatölu, er mikilvægur þáttur í allri þeirri stærðfærði sem felur í sér föll og breytingar og 

því er gott að kynna nemendur snemma fyrir hugmyndinni um línuleg föll (Van de Walle 

2007:289). 
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5. Niðurlag 

Algebra er öflugur þáttur stærðfræðinnar sem nýta má á öllum sviðum hennar. Þá er ekki 

einungis átt við í upphafi stærðfræðináms heldur líka síðar á ævinni, hvort sem er í 

framhaldsnámi eða daglegu lífi. Því er ekki hægt að segja skilið við algebru eins og kafla í 

námsbók sem ekki þarf að líta aftur á eftir próf, því að hún er gegnumgangandi í öllu 

stærðfræðinámi og myndar að miklu leyti undirstöður undir alla þá stærðfræði sem kennd 

er í menntaskóla og háskóla. 

Eins og sýnt var fram á í 2. kafla, sem og 3. kafla er mikilvægt að nemendur geti útskýrt 

athuganir sínar munnlega og skriflega áður en þeir geta nýtt sér algebru til að lýsa eigin 

hugmyndum og athugunum. Aðalnámskráin leggur mikla áherslu á að nemendur skilji 

tungumál stærðfræðinnar, því stærðfræði er í eðli sínu tungumál og miðill hugmynda. 

Þess vegna er brýnt að nemendur nái valdi á máli stærðfræðinnar til að skilja hugmyndir 

hennar og geta greint frá þeim.  

Það er skoðun okkar að kennarar verði að vera leggja ríka áherslu á að fá nemendur til að 

útskýra lausnir verkefna og athuganir sínar með orðum því flestir krakkar líta ekki á 

stærðfræði sem eitthvað sem setja má í samhengi eða útskýra með orðum, heldur eitthvað 

sem einungis við kemur tölum og reikniaðgerðum.  

Fyrstu kynni nemenda af algebru eru þegar nemendur byrja að vinna með mynstur, en þau 

eru undirstaðan fyrir notkun breyta auk þess sem hugmyndin um föll finnst í mynstrum. 

Leit að mynstrum og venslum milli stærða er mikilvægur liður í að nemendur rækti með 

sér getu til að alhæfa og koma auga á almenna reglu út frá einstökum dæmum, en það er 

einn stærsti þáttur algebrunnar. Mikilvægt er að sýna nemendum algebru í hinum ýmsu 

birtingarformum og eru mynstur tilvalin til þess. 

Margir nemendur sjá ekki tilganginn með jöfnum og vill málið flækjast enn frekar þegar 

jöfnur innihalda bókstafi. Það er hlutverk kennara að leiða nemendum fyrir sjónir nytsemi 

þess að kunna að leysa jöfnur og nota bókstafi sem breytur. Ýmsar leiðir eru færar til að 

kalla fram jákvætt viðhorf nemenda gagnvart jöfnum, til dæmis með spilum, enda hluverk 

kennara að gera viðfangsefnið áhugavert.  

Nemendur kynnast jafnaðarmerkinu strax í upphafi skólagöngu og er það óneitanlega einn 

mikilvægasti þátturinn í algebrunámi, og reyndar í öllu stærðfræðinámi, að nemendur 
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kunni á jafnaðarmerkinu skil. Jafnaðarmerkið er vandmeðfarið og hugsanlega eru alltof 

margir grunnskólanemendur og jafnvel nemendur í framhaldsskólum sem misskilja 

jafnaðarmerkið og líta á það sem skipun um að reikna fremur en tákn um samband. Það 

hvernig kennarar ræða um jafnaðarmerkið og nota það í kennslu skiptir sköpum fyrir 

skilning nemenda á merkinu og því ber að varast að nota það til styttingar og eftir 

hentugleika. 

Annað sem verður að huga að er notkun sviga og röð reikniaðgerða, en báðir þessir þættir 

valda nemendum erfiðleikum í algebrunámi. Nemendur þurfa að vita hvenær margfalda á 

upp úr svigum og hvenær má fella þá niður. Brýna verður fyrir nemendum að beita ávallt 

sömu reikniaðgerðunum báðum megin við jafnaðarmerkið, sem ýtir enn undir mikilvægi 

þess að nemendur hafi góðan skilning á merkinu. Nemendur verða að gera sér grein fyrir 

því að beggja vegna jafnaðarmerkisins eigi að vera jafn mikið, hvort sem um tölur, tákn 

eða bókstafi er að ræða.  

Að lokum ber að minnast á föll, en ólíkar framsetningar þeirra eiga að hjálpa nemendum 

að skilja þau. Áður en nemendur kynnast föllum og framsetningarformum þeirra hafa þeir 

t.d. unnið með mynstur og hvernig skrá má þau í töflur, gröf o.þ.h. og ætti það að 

auðvelda nemendum að átta sig á föllunum og sambandinu á milli framsetningarforma 

þeirra. Vinna með þessi form hjálpar nemendum að öðlast dýpri og almennari skilning á 

föllum, sem er nauðsynlegur til að létta nemendum róðurinn þegar þeir fara að vinna með 

t.d. línuleg föll. Þegar nemendur hafa skilið þær breytingar sem verða á gildum, út frá 

hallatölu hafa þeir öðlast þann skilning sem er þeim mikilvægur þegar þeir læra um föll 

og breytingar. Því fyrr sem nemendum línulegu föll eru kynnt nemendum, þeim mun 

betra. 

 

Af þessari umfjöllun má álykta að algebra vefjist oft fyrir nemendum vegna þess að þeir 

hafa ekki þá grunnþekkingu sem þarf til að skilja og nota algebruna. Þessi grunnþekking 

byggist á nokkrum atriðum eins og jafnaðarmerkinu, reikningi með svigum, breytum og 

jöfnum. Því þarf, í kennslu, að leggja meiri áherslu á viðfangsefni eins og opnar yrðingar 

og talnasetningar, sem gefa nemendum færi á að útskýra verk sín og hugsanir með orðum, 

hvort sem er munnlega eða skriflega, þar sem þjálfun á notkun tungumálsins í 

stærðfræðilegu samhengi á að efla stærðfræðilega hugsun. Á yngri stigum grunnskóla má 
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leggja meiri áherslu á vinnu með mynstur. Þar sem mynstur skipa mikilvægan sess í 

algebrunámi ætti að gera þeim hærra undir höfði en raunin er og nýta þau meira í 

tengslum við algebru.  

Algebra þarf ekki að reynast nemendum jafn erfið og hún er. Með réttum undirbúningi og 

réttri nálgun má létta nemendum róðurinn og kenna þeim að meta regluleika algebrunnar 

og áskorunina við að leysa þrautir hennar.  
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